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LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.1.2018 A8-0402/312 

Grozījums Nr.  312 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Enerģētikas savienības pārvaldība 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Katra dalībvalsts līdz 2019. gada 1. 

janvārim un pēc tam ik pēc desmit gadiem 

Komisijai paziņo savu integrēto nacionālo 

enerģētikas un klimata plānu. Plāni ietver 

2. punktā un I pielikumā norādītos 

elementus. Pirmais plāns aptver periodu no 

2021. līdz 2030. gadam. Nākamie plāni 

aptver desmit gadu periodu tieši pēc 

iepriekšējā plāna aptvertā perioda beigām. 

1. Sešu mēnešu laikā pēc ... [šīs 

regulas spēkā stāšanās diena] un ne vēlāk 

kā 2019. gada 1. jūnijā attiecībā uz pirmo 

plānu un līdz 2024. gada 1. janvārim 

attiecībā uz turpmākajiem plāniem 

ikviena dalībvalsts Komisijai iesniedz 

integrētu nacionālo enerģētikas un klimata 

plānu, kas aptver desmit gadu laikposmu. 

Plāni ietver 2. punktā un I pielikumā 

norādītos elementus. Pirmais plāns aptver 

periodu no 2021. līdz 2030. gadam. 

Or. en 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu tiek ierosinātas izmaiņas 1. punktā, vienlaikus atbalstot visas citas izmaiņas 

Komisijas priekšlikumā, kuras ITRE un ENVI komitejas pieņēma grozījumā Nr. 59. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

11.1.2018 A8-0402/313 

Grozījums Nr.  313 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Enerģētikas savienības pārvaldība 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis sagatavo un Komisijai 

līdz 2020. gada 1. janvārim un pēc tam ik 

pēc 10 gadiem paziņo savas ilgtermiņa 

mazemisiju stratēģijas 50 gadu 

perspektīvā, kuru mērķis ir palīdzēt 

1. Dalībvalstis un Komisija 

Savienības vārdā līdz 2020. gada 

1. janvārim un pēc tam ik pēc desmit 

gadiem pieņem savas ilgtermiņa stratēģijas 

klimata un enerģijas jomā 30 gadu 

perspektīvā, kuru mērķis ir palīdzēt: 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

11.1.2018 A8-0402/314 

Grozījums Nr.  314 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Enerģētikas savienības pārvaldība 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) izpildīt Savienībai un tās 

dalībvalstīm UNFCCC un Parīzes 

nolīgumā paredzētās saistības samazināt 

antropogēnās siltumnīcefekta gāzu emisijas 

un kāpināt piesaistījumus piesaistītājos; 

(a) izpildīt Savienībai un tās 

dalībvalstīm UNFCCC un Parīzes 

nolīgumā paredzētās saistības samazināt 

antropogēnās siltumnīcefekta gāzu emisijas 

un kāpināt piesaistījumus piesaistītājos 

10 gadu posmos; 

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums atbilst ITRE un ENVI komitejas pieņemtajam grozījumam Nr. 123. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

11.1.2018 A8-0402/315 

Grozījums Nr.  315 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Enerģētikas savienības pārvaldība 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju 

ilgtermiņa samazinājumus un lielākus 

piesaistījumus piesaistītājos visos sektoros 

saskaņā ar Savienības mērķi līdz 

2050. gadam izmaksefektīvi samazināt 

emisijas par 80–95 % salīdzinājumā ar 

1990. gada līmeni, ņemot vērā attīstīto 

valstu grupā nepieciešamos 

samazinājumus saskaņā ar IPCC. 

(c) panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju 

ilgtermiņa samazinājumus un lielākus 

piesaistījumus piesaistītājos visos sektoros 

saskaņā ar Savienības mērķi — saistībā ar 

nepieciešamajiem samazinājumiem 

saskaņā ar IPCC — izmaksu ziņā efektīvi 

samazināt Savienības siltumnīcefekta gāzu 

emisijas un saglabāt un attiecīgā 

gadījumā palielināt piesaistījumus 

piesaistītājos, lai īstenotu Parīzes 

nolīgumā noteiktos mērķus temperatūras 

jomā. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

11.1.2018 A8-0402/316 

Grozījums Nr.  316 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Enerģētikas savienības pārvaldība 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) panākt CO2 emisiju ziņā neitrālu 

energosistēmu ar Savienību. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

11.1.2018 A8-0402/317 

Grozījums Nr.  317 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Enerģētikas savienības pārvaldība 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ilgtermiņa mazemisiju stratēģijās 

norāda: 

2. Ilgtermiņa stratēģijas klimata un 

enerģijas jomā ietver: 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

11.1.2018 A8-0402/318 

Grozījums Nr.  318 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Enerģētikas savienības pārvaldība 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) kopējos siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazinājumus un kāpinātus 

piesaistījumus piesaistītājos; 

(a) kopējos siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazinājumus un kāpinātus 

piesaistījumus piesaistītājos saskaņā ar 

Parīzes nolīgumu; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

11.1.2018 A8-0402/319 

Grozījums Nr.  319 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Enerģētikas savienības pārvaldība 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) emisiju samazinājumus un 

kāpinātus piesaistījumus konkrētos 

sektoros, tostarp elektroenerģijas, 

rūpniecības, transporta, ēku (gan 

dzīvojamo, gan terciāro ēku), 

lauksaimniecības un zemes izmantošanas, 

zemes izmantošanas maiņas un 

mežsaimniecības (LULUCF) sektorā; 

(b) dekarbonizācijas nolūkā — 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazinājumus un kāpinātus piesaistījumus 

konkrētos sektoros, tostarp 

elektroenerģijas, rūpniecības, transporta, 

siltumapgādes un aukstumapgādes, ēku 

(gan dzīvojamo, gan terciāro ēku), 

lauksaimniecības un zemes izmantošanas, 

zemes izmantošanas maiņas un 

mežsaimniecības (LULUCF) sektorā; 

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums atbilst ITRE un ENVI komitejas pieņemtajam grozījumam Nr. 123. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

11.1.2018 A8-0402/320 

Grozījums Nr.  320 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Enerģētikas savienības pārvaldība 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) gaidāmo progresu pārejā uz mazu 

siltumnīcefekta gāzu emisiju ekonomiku, 

ietverot siltumnīcefekta gāzu emisijas 

intensitāti, iekšzemes kopprodukta CO2 

emisijas intensitāti un ar to saistītās 

pētniecības, izstrādes un inovācijas 

stratēģijas; 

(c) gaidāmo progresu pārejā uz mazu 

siltumnīcefekta gāzu emisiju ekonomiku, 

ietverot siltumnīcefekta gāzu emisijas 

intensitāti, iekšzemes kopprodukta CO2 

emisijas intensitāti un stratēģijas attiecībā 

uz ilgtermiņa investīcijām, pētniecību, 

izstrādi un inovāciju šajā jomā; 

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums atbilst ITRE un ENVI komitejas pieņemtajam grozījumam Nr. 123. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

11.1.2018 A8-0402/321 

Grozījums Nr.  321 

Angélique Delahaye, Gunnar Hökmark 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Enerģētikas savienības pārvaldība 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) sasaisti ar citu nacionālo ilgtermiņa 

plānošanu. 

(d) attiecīgā gadījumā sasaisti ar 

citiem nacionālajiem ilgtermiņa mērķiem, 

plānošanu un citiem politikas virzieniem, 

pasākumiem un investīcijām. 

Or. en 

 

 


